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GIẤY MỜI 

Tham dự Lễ công bố và trao chứng nhận mã số vùng trồng Thạch đen 

tại huyện Tràng Định năm 2020 

 

Nhằm quản lý và cấp giấy chứng nhận mã số vùng trồng Thạch đen phục vụ 

xuất khẩu theo yêu cầu bắt buộc của thị trường nhập khẩu Trung Quốc. Trong năm 

2020, Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện cấp mã số vùng trồng cây 

Thạch đen bằng hệ thống/tiêu chuẩn OTAS phục vụ xuất khẩu trên địa bàn xã Kim 

Đồng huyện Tràng Định. Để đánh giá tình hình triển khai và kết quả đã đạt được, 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời các thành phần tham dự Lễ công bố 

và trao chứng nhận mã số vùng trồng Thạch đen tại huyện Tràng Định, như sau: 

I. THÀNH PHẦN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Đại diện lãnh đạo Sở; 

- Đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Kế hoạch - Tài chính, Thủy sản – 

KTTH, Chi cục TT & Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông; 

2. Đại diện Sở Khoa học và công nghệ;  

3. UBND huyện Tràng Định: 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp; 

4. Đảng ủy, UBND xã Kim Đồng, huyện Tràng Định: 

- Đại diện Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã Kim đồng; 

- Cán bộ Nông lâm, khuyến nông viên xã; 

5. Đại diện Công ty Cổ phần OTAS GLOBAL; 

6. Đại diện một số doanh nghiệp, cơ sở thu mua, chế biến thạch đen trên địa 

bàn huyện Tràng Định (Đề nghị UBND huyện lựa chọn mời giúp 03 cơ sở); 

7. Trưởng các thôn Nà Thà, Nà Múc, Pàn Dào, Bắc Khê, Nà Soong và đại 

diện các hộ dân tham gia chương trình cấp mã số vùng trồng thạch đen trên địa bàn 

xã Kim Đồng (số lượng 40 hộ, đề nghị UBND xã mời giúp); 

8. Đại diện phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh truyền hình Lạng Sơn. 

 



II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 8h00, ngày 25 tháng 12 năm 2020. 

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, UBND xã Kim Đồng, huyện Tràng Định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính mời đại biểu đến dự đúng thời gian, địa điểm 

như trên để Lễ công bố và trao chứng nhận mã số vùng trồng Thạch đen phục vụ 

xuất khẩu thành công tốt đẹp./. 

(Gửi kèm theo giấy mời Chương trình Lễ công bố và trao chứng nhận) 

 

 

Nơi nhâṇ: 

- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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